HERREGÅRDSMUSEET HESSEL – BUDGET & FINANSIERING
_________________________________________________________________________________________________________________

TILGÆNGELIGHEDSPROJEKT – FORMÅLET OG HOVEDPUNKTER
Det overordnede formål med det samlede tilgængelighedsprojekt er at forbedre den generelle adgang til
Herregårdsmuseet Hessel. Det gælder den generelle adgang såvel i og mellem bygningerne som adgangen
rundt om bygningerne i terræn.
Via udførelsen af det omtalte tilgængelighedsprojekt skal det være muligt for en større målgruppe,
herunder kørestolebrugere og gangbesværede, at gøre brug af Hessel. En af inspirationskilderne er den
nylige forbedring af tilgængeligheden i og ved Mønsted Kalkværker.
Tilgængelighedsprojektets hovedpunkter er;
1. Etablering af stier, befæstet areal med græsarmering
2. Forbedring af adgangsforhold til hovedbygningen, omsætningen af eksisterende trapper samt
montering af nye smedejernsværn.
3. Etablering af rampe til stuehus og til café.
4. Etablering af ramper og plateauer i avlsbygningerne, udføres i træ.
5. Etablering af handicaptoilet og nye toiletter.
6. Fritlægning af de historiske diger. Samt fornøden istandsættelse.
7. Etablering af automatiske døre til begge toiletter samt til caféen.
Der er tidligere blevet udført en ansøgning til ”Tilgængelighedspuljen” under Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen. Denne ansøgning har medført en tildelt bevilling på kr. 301.250
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TILGÆNGELIGHEDSPROJEKT – BUDGET
1. Etablering af stier, befæstet areal med græsarmering

kr.

360.000,00

2. Forbedring af adgangsforhold til hovedbygningen,
omsætningen af eksisterende trapper samt montering af nye smedejernsværn.

kr.

90.000,00

3. Etablering af rampe til stuehus og til café.

kr.

100.000,00

4. Etablering af ramper og plateauer i avlsbygningerne, udføres i træ.

kr.

80.000,00

5. Etablering af handicaptoilet og nye toiletter.

kr.

280.000,00

6. Fritlægning af de historiske diger. Samt fornøden istandsættelse.

kr.

240.000,00

7. Etablering af automatiske døre til begge toiletter samt til caféen.
kr. 100.000,00
___________________________________________________________________________________
Håndværkerudgifter

kr. 1.250.000,00

Rådgiverudgifter
kr. 195.000,00
___________________________________________________________________________________
Samlet ekskl. moms

kr. 1.445.000,00

Moms, 25%
kr. 361.250,00
___________________________________________________________________________________
Samlet, inkl. moms
kr. 1.806.250,00
___________________________________________________________________________________

TILGÆNGELIGHEDSPROJEKT – BUDGET
Kapitalbehov, excl. moms

kr. 1.445.000,00

Tilgængelighedspuljen under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

kr. 301.250,00

Vesthimmerlands Kommune, 2019-bevilling

kr.

Vesthimmerlands Kommune 2020-bevilling

kr. 550.000,00

Landdistriktpuljen

kr. 200.000,00

Klub- & Værestedspuljen

kr. 100.000,00

Bevica Fonden

kr. 218.750,00

Hessel Herregaardsmuseum, egenfinansering

kr. 361.250,00

75.000,00
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